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 لقاء صحفً مع الناطق الرسمً باسم جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة ، الدكتور صالح الدٌن األٌوبً

 

 وال نود أن نعرف نبذة تارٌخٌة عن الطرٌقة النقشبندٌة فً العراق؟: أ1س 

  

والتابعٌن ومن الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا وموالنا محمد وعلى آله وصحبه  :1ج

 وبعد:  عهم بإحسان إلى ٌوم الدٌنتب

وسنة رسول  ة تطبٌق األحكام الدٌنٌة اإلسالمٌة فً كتاب هللا تعالى )القرآن(ٌقرهً ط :الطرٌقة النقشبندٌة

للوصول إلى رضا هللا تعالى، هذا هللا سٌدنا محمد )صلى هللا علٌه وسلم(: أقواله وأفعاله وأحواله وأخالقه 

ٌق الوصول إلى روإنما سمٌت الطرٌقة النقشبندٌة بهذا االسم ألن طر ذلك، معناها حصراً، وال تعنً غٌ

 رضا هللا تعالى ال ٌكون إال بصحبة من أحبهم هللا ورضً عنهم من عباده المإمنٌن وأولٌاءه الصالحٌن

على  وقد درج المإمنون سابقاً  والعاملٌن بكتاب هللا تعالى المتبعٌن لخاتم النبٌٌن )صلى هللا علٌه وسلم(،

فً ذلك  تسمٌة الطرٌق إلى هللا تعالى باسم الرجل الصالح الذي ٌدل الناس على طرٌق هللا وٌدعوهم إلٌه

قادرٌة لما ظهر الشٌخ ، كما سموا مذاهب االجتهاد الفقهً بؤسماء المجتهدٌن، فتجد الطرٌقة سمٌت الزمان

لى اسم الشٌخ أحمد الرفاعً، وشاذلٌة عبد القادر الكٌالنً ودعا الناس إلى طرٌق هللا، وسمٌت رفاعٌة ع

على اسم الشٌخ أبً الحسن الشاذلً، وكذلك سمٌت النقشبندٌة على اسم الشٌخ محمد بهاء الدٌن شاه نقشبند 

، والنقشبندٌة من الطرق التً انتشرت فً أرجاء العالم اإلسالمً، وحظٌت بقبول المسلمٌن، البخاري

لبعدها عن البدع والخرافات، والتزامها كتاب هللا تعالى وسنة والعلماء منهم على وجه الخصوص، وذلك 

 ومن ضمن البالد التً انتشرت بها العراق، وسلكها عدد كبٌر مننبٌه )صلى هللا علٌه وسلم( منهجا، 

، وسبق ألتباع الطرٌقة النقشبندٌة أن جاهدوا فً العراق ضد االستعمار االنكلٌزي، لكنهم الٌوم المسلمٌن

 أوضح ألفت أنظار الصدٌق والعدو، وذلك بتشكٌل هذا الجٌش العظٌم المجاهد. برزوا بشكل

 

من السائد عن الطرق الصوفٌة انها التمٌل للعمل المسلح ..كٌف تحولت الطرٌقة  -2

 النقشبندٌة الى حركة جهادٌة فً العراق وماهً األسس الفكرٌة والدٌنٌة التً انطلقت منها؟

 

 واحدة، وهً طرٌق مجاهدة النفس على أمرٌن:الطرق الصوفٌة طرٌقة : 2ج 

محبة هللا ورسوله )صلى هللا علٌه وسلم( وخالئقه، ومحبة الخٌر والحق والصالح والنفع لكل  .1

مخلوق من باب حدٌث خاتم النبٌٌن سٌدنا محمد )صلى هللا علٌه وسلم( )خٌر الناس أنفعهم للناس( 

)صلى هللا علٌه وسلم( عن أفضل  قولهفسه( و)ال ٌإمن أحدكم حتى ٌحب ألخٌه ما ٌحب لن قولهو

(، فمتى ما كان العدل سائدا لنفسك تكره ما لهم تكره و لنفسك تحب ما للناس أن تحب) اإلٌمان

والحق متبعا والشر بعٌدا والباطل زاهقا والظلم منحسرا والدٌن ظاهرا ترى أهل التصوف سلما 

ا على حب هللا وذكره وحب البالد والعباد وسالما ال غٌر، منشغلٌن بمجاهدة أنفسهم وتروٌضه

وتنوٌر قلوبهم والتلذذ بعبادة ومناجاة ربهم، وهم متخلقون بؤخالق نبٌهم )صلى هللا علٌه وسلم( 

الذي هو رحمة للعالمٌن قال تعالى )وما أرسلناك إال رحمة للعالمٌن(، وال تمٌل نفوسهم إلى أي 
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مفسدة ضد أي مخلوق من الخالئق، وهو السائد فٌه مضرة أو  كان عمل مسلح وغٌر المسلح إن

 عن الطرق الصوفٌة أنها ال تمٌل إلى العمل المسلح.

كره الكفر والشرك ومعصٌة هللا ورسوله )صلى هللا علٌه وسلم( وكره الباطل والشر والفساد  .2

لوبا واالعتداء والظلم والبغً على كل مخلوق، فمتى ما كان الكفر والشرك والظلم سائدا والحق مس

ومغلوبا والشر قرٌبا والباطل متبعا والدٌن منبوذا ومنطمسا ترى أهل الطرق الصوفٌة حربا على 

أعداء الدٌن والحق والخٌر والصالح والنفع وحربا على أهل المنكر والبغً والظلم والفساد والكفر 

وضا من باب والشرك واالعتداء على الناس، وٌمٌلون إلى العمل المسلح وجوبا علٌهم وفرضا مفر

( وأي منكر أقبح وأعظم من إضالل البالد وإذالل العباد وامتهان .....)من رأى منكم منكرا فلٌغٌره

 الحقوق وسلبها وتدنٌس المقدسات وانتهاك الحرمات وسلب الحرٌات.

 .وبذلك عرفنا كٌف تحولت الطرٌقة النقشبندٌة إلى حركة جهادٌة

قت منها فهً من باب قول هللا تعالى )وتعاونوا على البر والتقوى وال أما األسس الفكرٌة والدٌنٌة التً انطل

بر وتقوى، ونحن مؤمورون أن  أن مزاولة الحق والخٌر والصالح هًتعاونوا على اإلثم والعدوان(، حٌث 

 ا، أما اإلثم والعدوان والفساد والشر والظلم والكفر والشرك فمنهٌون عنهزمتهاومال انتعاون للوصول إلٌه

 .اومجانبته ابل نتعاون على نبذه اال نتعاون علٌهو

وهذا المفهوم الدٌنً الذي هو مجاهدة النفس على حب الخٌر والوصول إلٌه بالطرق المشروعة وكره 

 الشر واجتنابه بقدر االستطاعة ٌسمى الجهاد.

طرٌة وخلقٌة إذ هً أسس دٌنٌة عقائدٌة إنسانٌة تقرها جمٌع الشرائع السماوٌة والوضعٌة، وهً سنن ف

خلقها الباري عز وجل فً نفس كل مخلوق، فترى حتى الحٌوان والطٌر والحشرات تدافع عن أماكنها 

وعشوشها وبٌوتها بكل ما تستطٌع، فكٌف ٌعقل أن تحتل بالدنا وتنتهك حرماتنا وتدنس مقدساتنا وتسلب 

ا مفهوم روجه أعداء الدٌن على حرٌاتنا ونقبل ونسكت بحجة أنا صوفٌة وال نمٌل إلى العمل المسلح، وهذ

التصوف الذي هو الدٌن كله، ٌرٌدون لٌطفإوا نور هللا بؤفواههم وٌؤبى هللا إال أن ٌتم نوره ولو كره 

 الكافرون.

جهادنا، بل لما وقع الغزو على  نبتدع على التصوف أمرا جدٌدا فًوعلٌه فنحن لما جاهدنا المحتلٌن لم 

مسلمٌن، فقمنا بواجب الجهاد الذي فرضه هللا علٌنا وتعلمناه من مشاٌخنا، بلدنا صار الجهاد فرضاً على ال

بل ومشاٌخنا هم اآلن قادة الجهاد، فلم نفعل شٌئا هو لٌس من أعمالنا، وإذا رجعت إلى تارٌخ المسلمٌن 

كنور  ،أصال وجدت أهل التصوف هم قادة الدعوة والجهاد على مر العصور، حٌث لم ٌكن ٌوجد غٌرهم

زنكً وصالح الدٌن األٌوبً ومحمد الفاتح وعمر المختار وغٌرهم الكثٌر، ولما أبعد الحاقدون  الدٌن

الناس عن التصوف من خالل تشوٌه صورتهم غابت عن الناس الصورة المشرقة ألهل التصوف 

ولما احتل معه البدع والخرافات واالنزواء عن الناس والعزلة،  وا التصوف ذكرواوصاروا إذا ذكر

المحتلٌن حتى صار ظهر )جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة( وسطر أروع البطوالت فً جهاده ضد اق العر

 أطٌافو الٌوم الفصٌل األكبر فً المقاومة العراقٌة على اإلطالق، وله شعبٌة واسعة من جمٌع قومٌات

هوما أماته أعداء الشعب العراقً، وطرٌقتنا بذلك لم تبتدع أمراً جدٌدا على التصوف، بل أعادت لألمة مف

الذي ٌمثل اإلسالم حق التمثٌل،  الدٌن، وأعلمت العالم كله، المسلم والكافر أن التصوف هو الطرٌق الحق

حتى صار الصوفً الٌوم فً ، الفهم الصحٌح )أن التصوف هو اإلسالم كله بعٌنه ال غٌر(وبذلك أرجعنا 

 ٌة فً العراق.أي مكان فً العالم ٌفتخر بؤنه صوفً بسبب جهاد النقشبند
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كٌف تقٌمون عالقتكم بباقً الحركات الجهادٌة االسالمٌة فً العراق؟ وتحدٌدا الجٌش  -3

 ثورة العشرٌن؟ وكتائباالسالمً 
 

نحن مع كلل مجاهلد ملإمن صلادق بما أن غاٌتنا إٌمانٌة وطنٌة وهً طرد المحتل من أرض العراق ف: 3ج 
نسلٌق وتعلاون ملع سلائر الفصلائل الجهادٌلة والتلً تسلتهدف تعالقلات ٌستهدف العدو المحتلل وللذلك فللدٌنا 

المحتل فقط وبقدر ملا تسلمح بله ظلروف العملل المٌلدانً، وعالقتنلا بهلم طٌبلة ونقٌمهلا معهلم ضلمن ثوابتنلا 
 ٌمانٌة التً اعتمدناها فً جٌشنا.الجهادٌة اإل

 

 ٌسمى دولة العراق االسالمٌة؟ ماهً طبٌعة عالقتكم بما -4

 

عن التسمٌات فنحن مع كل من ٌستهدف المحتل، ولسنا مع من ٌستهدف العراقٌٌن، أو  بغض النظر: 4ج 

 ٌكفر الناس بال قٌود وال ورع، أو ٌعمل ألجندة خارجٌة.

 

 كٌف تنظرون الٌوم الى واقع القوات االمرٌكٌة فً العراق؟ -5

 

لذٌن أفهموهم أن شعب إن األمرٌكان تورطوا شر ورطة لما احتلوا العراق بتغرٌر من عمالئهم ا: 5ج 

أن أثخنت جراحهم وتمرغت أنوفهم بفعل ضربات العراق سٌرحب بهم، وما أدركوا ورطتهم هذه إال بعد 

ؤمرٌكا الٌوم "وإن الخوف وال الخضوع والركوع إال هلل، ف ال ٌعرفون وصوالت المجاهدٌن األبطال الذٌن

إن النزٌف المالً والهزة واحتاللها للعراق، كابرت" أضعف ما كانت فً تارٌخها كله، وما ذلك إال بسبب 

االقتصادٌة التً أصابتهم فً األٌام األخٌرة والتً اعترفوا بها وسمعناها وشاهدناها فً وسائل اإلعالم 

لهً خٌر دلٌل على هزٌمتهم، فهم  وعلى جمٌع الدول الموالٌة لهم اقتصادٌا وسٌاسٌا والتً أثرت علٌهم

الهزٌمة تحت فً العراق، ٌتجرعونه مرغمٌن، وهمهم األكبر ترتٌب عملٌة الٌوم ٌعٌشون واقعا مرٌرا 

ؤي حجة كانت، وذلك لما ٌالقونه من جحٌم الموت فً العراق رغم التعتٌم وباالنسحاب من العراق مسمى 

النصر ونرى النصر علٌهم مسؤلة وقت ال غٌر، ، ونحن اإلعالمً الذي فرضوه على المإسسات اإلعالمٌة

لقوات األمرٌكٌة فً العراق فحسب، بل إنا نرى نهاٌة األسطورة األمرٌكٌة قد قربت، فلٌس لٌس على ا

ببعٌد ما حدث لالتحاد السوفٌتً لما اعتدى على المسلمٌن وكانت نهاٌته إلى دوٌالت تعانً الفقر 

ألٌام القادمة ستشهد والضعف، كذلك فالدور الٌوم ألمرٌكا، ولست بذلك مبالغاً أو بعٌداً عن الواقع بل إن ا

 بإذن هللا على ما أقول.

 

 هل تعتقدون ان الحكومة التً تحكم العراق الٌوم تغلب علٌها النزعة الطائفٌة؟-6

 

وإن أهم ما جاء به المحتل الطائفٌة وتقسٌم  م نصبها المحتل،كومة التً تحكم العراق الٌوإن الح: 6ج 

معه  ، ألنها جاءتدة بالنٌابة عنهلحكومة تنفذ هذه األجنالعراق وزرع الفتن، ومما ال شك فٌه أن هذه ا
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ابه فإنها نها ذراعه األٌمن، وفً حال انسحوخدمته منذ دخل العراق حتى ٌومنا هذا، وستبقى معه أل

 ستولى الدبر معه أو قبله ألن الشعب ٌرفضها جملة وتفصٌال.

 

-االسرائلً -االٌرانً  وخصوصا التدخل هلخارجً فً العراق كٌف تقدرون حجمالتدخل ا -7

 العربً؟

 

مما ال شك فٌه أن التدخل اإلٌرانً واإلسرائٌلً فً العراق سافر ال ٌخفى على أحد، فإسرائٌل تعد : 7ج 

العراق عدوها األول ألنها تعلم أن الذي سٌحرر القدس من براثن احتاللها )عصائب من أهل العراق( كما 

تالل العراق خوف إسرائٌل منه، وخصوصا لما كانت قٌادة فً الحدٌث الشرٌف، بل إن أهم أسباب اح

 ( بوابل من الصوارٌخ،1991العراق تنادي بتحرٌر فلسطٌن، وسبق أن وجهت لهم ضربة قوٌة فً عام )

مما دفع أمرٌكا إلى غزو العراق، فتدخل إسرائٌل الٌوم بزرع الطائفٌة والفتن فً البلد ومحاولة تقسٌم 

نات ضعٌفة مما ٌضعف حاله فتكون هً فً مؤمن، وأما إٌران فقد اعتدت على العراق إلى أقالٌم وكٌا

ض العراقٌون فٌها حرباً ضروسا ضدها، وآوت من جاإوا الٌوم على ظهور العراق فً ثمانً سنوات خا

 والمنطفة. فً العراقومطامع الدبابات لٌحكموا العراق بإمرة المحتل، فهً لها مصالح طائفٌة وعنصرٌة 

 

صا بعد خروج القوات ً رؤٌتكم للخروج من الوضع الحالً فً العراق وخصوماه -8

 مرٌكٌة؟األ

 

شعبه ملتف حول قٌادته حتى جاء  ،ال ٌخفى علٌكم أن العراق قبل االحتالل كان بلداً آمناً مطمئنا: 8ج 

هبوا وقتلوا حتى الغزاة وعاثوا فً األرض الفساد، فؤشعلوا الفتن وأوقدوا نار الطائفٌة البغٌضة، وسلبوا ون

جاوز عدد القتلى فً العراق الملٌون، وٌتموا األطفال ورملوا النساء وأثكلوا األمهات، كل ذلك بسبب 

فوجودهم فً العراق ٌعنً وجود هذه اآلفات، فهم رأس الحٌة وأساس الداء، غزوهم واحتاللهم العراق، 

بؤن الفوضى ستحل فً حال انسحابه  وما أن ٌخرجوا من العراق فإن الشر سٌزول، وما ٌشٌعه المحتل

ونحن نعلم ٌقٌناً أن الشعب العراقً شعب  لعبة أخرى من لعبه التً حاول أن ٌضحك بها على الذقون،

واٍع، وقد استفاد من درس االحتالل، وسٌلتف حول قٌادته الشرعٌة الموجودة اآلن داخل العراق وهً 

، بل وإن الشعب العراقً ٌنتظر بشغف خروج المحتل تقارع المحتل وتحضى بتؤٌٌد عامة الشعب العراقً

 .لترجع قٌادته وٌعود معها األمان واإللفة بٌن أبناء الشعب، وٌتوحد البلد من أقصاه إلى أقصاه

 

هل أنتم مع مشارٌع تقسٌم العراق الى ثالثة أقالٌم وماهً رؤٌتكم للمشروع الكردي فً -9

 العراق؟

 

مى الفدرالٌة أو أي مسمى آخر هو مشروع االحتالل وعمالئه، مشروع تقسٌم العراق تحت مس: 9ج 

 ونحن موقفنا معروف: نرفض االحتالل وكل ما ترتب علٌه.

 

 هل ٌشكل الجٌش العراقً السابق رقما مهما فً جٌش رجال الطرٌقة النقشبندٌة؟- 11
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براء التصنٌع من ضباط ومراتب وخ كبٌررجال الطرٌقة النقشبندٌة قبل االحتالل فٌهم كم : 11ج 
 ،والتطوٌر فً الجٌش العراقً السابق وبعد االحتالل مباشرة انتظم هإالء الرجال فً جٌش الطرٌقة

من ضباط الجٌش العراقً وبمختلف الصنوف والرتب حتى جدا وصار جٌشنا ٌحتوي على عدد كبٌر 
 بجٌش العراقأشبه ما ٌكون صارت كثرة الضباط مٌزة وسمة واضحة من سمات جٌشنا، وصار جٌشنا 

ً المعارك وتصنٌع وتطوٌر السابق فً نظامه وانضباطه وتمت االستفادة من خبراتهم العسكرٌة ف
األسلحة، فهم الٌوم ٌدٌرون العملٌات فً ساحة الجهاد، وٌصنعون وٌطورون األسلحة واألعتدة حتى أنهم 

لن المحتلون عن بعضها صنعوا صاروخ السدٌد المضاد للطائرات وأسقطت به عدة طائرات أمرٌكٌة أع
وتكتموا على أكثرها، وصنعوا صاروخ البٌنة الذي ٌدكون به اآلن أوكار العدو، وغٌر ذلك مما قام به 

 ضباط التصنٌع والتطوٌر فً جٌشنا.
 

هل لدٌكم حقائق ووثائق مهمة عن عمل بعض الجهات داخل العراق وخصوصا تلك  -11

 سابقٌن وتأجٌج الفتنة الطائفٌة؟المرتبطة باغتٌال العلماء والعسكرٌٌن ال

 

تدخل عدة جهات خارجٌة فً الشؤن العراقً واستهدافها العقل العراقً ال ٌحتاج إلى دلٌل أو وثائق : 11ج

 فهو معروف لدى القاصً والدانً، وإن وراء ذلك أمرٌكا وإسرائٌل وإٌران.

 

 كلمة تودون أن توجهونها لألمة العربٌة؟ -12

 

فالمحتل الٌوم ال هم له نا العربٌة واإلسالمٌة بؤن النصر قرب أجله والحت بشاراته نبشر أمتإنا : 12ج 

عربٌة واإلسالمٌة أن ٌدعموا المقاومة العراقٌة، فهً التً ال شعب أمتنانهٌب بسوى الهزٌمة من العراق، و

 .الماضً كسرت هٌبة أمرٌكا وأرغمت أنفها بالتراب وجعلت من األسطورة األمرٌكٌة العظمى ركاما من

 

 ماهو موقفكم من الصحوات والبعثٌٌن السابقٌن؟ -13

 

: بالنسبة للشطر األول من السإال فإن الصحوة كغٌرها مما ٌسمى األجهزة األمنٌة كالشرطة 13ج 

والحرس وغٌرهم، فكلهم عراقٌون لكن المحتل غرر بهم من خالل فرضه حالة معٌشٌة صعبة فً البلد 

، فنحن ال نستهدفهم وال أي ٌعمل معه مما دفعهم لالنخراط فً هذه األجهزةوعرضه أمواالً مغرٌة لمن 

أعلنا عن ذلك قد و ، وال نستبٌح أموالهم وال مصالحهمفً جهادنا مهما كانت عناوٌنهم ومسمٌاتهمعراقً 

عدم استهداف العراقٌٌن ركنا نظافة أٌادٌنا و توأثبتناه فً واقعنا الجهادي حتى صار فً أكثر من موضع

 بؤن الانتمى إلى جٌشنا أخذنا علٌه القسم  كل منمن أركان جهادنا وشعارا بارزا من شعارات جٌشنا، و

وقد علم المحتلون أن هذا سر من ، وشعبنا العراقً بجمٌع قومٌاته وطوائفه ٌشهد بذلك، ٌستهدف العراقٌٌن

نابهم مرارا تلوٌث سمعتنا لكن أسرار قوة جٌشنا وشعبٌته التً حضً بها عند أبناء الشعب فحاولوا هم وأذ

درعا  شعبنا واع والحمد هلل ال تنطلً علٌه هذه االفتراءات واألكاذٌب، أما من جعل نفسه من العراقٌٌن

سائر الشرائع السماوٌة وللمحتل أو استهدف مجاهدٌنا فمن المعلوم أن الدفاع عن النفس حق ضمنه دٌننا 

ق، إضافة لذلك فقد استطعنا بفضل هللا أن نجند عددا كبٌرا من ، ونحن نحتفظ بهذا الحوالقوانٌن الوضعٌة
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أفراد القوى األمنٌة وبمختلف المستوٌات حتى العلٌا منها للعمل ضد االحتالل حٌث ٌقومون بواجب 

استخباري ورصد تحركات العدو ونقلها لمجاهدٌنا مباشرة لٌنفذوا هجماتهم الجرٌئة ضد العدو وكذلك هم 

بالسالح والعتاد الذي ٌتمكنون من إخراجه وجلبه من أٌدي العدو، بل وٌنفذون العملٌات ٌقومون بتزوٌدنا 

الجهادٌة بؤٌدٌهم كما رأٌتم فً إصداراتنا الجهادٌة المرئٌة، وعدم استهدافنا للقوات األمنٌة ممن ٌعملون مع 

شعبنا وٌتشقق  الغزاة لٌس رضًى بما تورطوا به من عمالة وخٌانة ولكن تحسب وحكمة حتى ال ٌتصدع

 مآال بعد خروج المحتلٌن وهزٌمتهم.

 
فُحٍ يٍ ْزا انشعة ٔإٌ شعثُا ٕٚو أٌ كاٌ حضب انثعث ْٕ انحضب أيا تانُسثح نهشطش انثاَٙ يٍ انسؤال 

انحاكى كاٌ انشعة كهّ ٕٚانّٛ ُٔٚخشط فّٛ ٔال ُٚكش عهٗ رنك أحذ، حتٗ أصثح أغهة انشعة يٍ عُاصش 

زا انحضب انعشتٙ ٔانكشد٘ ٔانتشكًاَٙ ٔاأللهٛاخ األخشٖ ٔانسُٙ حضب انثعث ٔانتف ٔدخم فٙ ْ

َحٍ ٔٔانشٛعٙ ٔانًسهى ٔانُصشاَٙ ٔانٛضٚذ٘ ٔانطٕائف األخشٖ ألَّ حضب غٛش طائفٙ ٔال عُصش٘، 

أْم انطشٚمح انُمشثُذٚح ٔجٛشٓا أٚضا يٍ ْزا انشعة كسائش انطشق انصٕفٛح ٔيُا انعشتٙ ٔانكشد٘ 

خشٖ، ْٔزِ انششائح يٍ انشعة يُٓا يٍ ٚعتُك اسإلماو ٔيُٓا يٍ ٚعتُك ٔانتشكًاَٙ ٔاأللهٛاخ األ

انُصشاَٛح ٔغٛشْا يٍ األدٚاٌ، ٔكزنك انًسهًٌٕ يٍ ْزا انشعة فٛٓى انسُٙ ٔانشٛعٙ ٔكزنك انسُح يٍ 

انشعة فٛٓى انحُفٙ ٔانًانكٙ ٔانشافعٙ ٔانحُثهٙ ٔكزنك انشٛعح فٛٓى انجعفشٚح ٔاسإيايٛح االثُٙ عششٚح 

ى يٍ انًزاْة األخشٖ انكثٛشج انكثٛشج ٔنكُٓى جًٛعا فٙ األخٛش َٔمطح االنتماء عشالٌٕٛ ٔٚعتضٌٔ ٔغٛشْ

تعشالٛتٓى ْٔى شعة ٔاحذ ٔنّ أصانح ٔتأسٚخ ٔعشالح ال ٚسأيٌٕ عهٛٓا ٔال ٚتُاصنٌٕ عُٓا ٔٚذافعٌٕ عُٓا 

نشعة كهّ تكايم لٕيٛاتّ ٔأدٚاَّ تانغانٙ ٔانُفٛس، ٔيا أٌ دْٔى انثهذ يٍ لثم انًعتذٍٚ انغضاج حتٗ ْة ْزا ا

ٔيزاْثّ ٔطٕائفّ ٔعشائشِ ٔلثائهّ صغٛشْى ٔكثٛشْى سجاال َٔساءا ٚذافعٌٕ عٍ أصانتٓى ٔتأسٚخٓى 

ٔعشالٛتٓى، ْثٕا كشجم ٔاحذ نّ يزْة ٔاحذ ٔدٍٚ ٔاحذ ٔلٕيٛح ٔاحذج ٚحًٌٕ ٔطُٓى انٕاحذ ٔٚزٔدٌٔ 

عٍ تهذِ فًا تانك إرا كاٌ انًذافع حضتا ٔطُٛا نّ  ٔيُٓى انثعثٌٕٛ، َٔحٍ يع كم عشالٙ غٕٛس ٚذافععُّ، 

 لاعذتّ انشعثٛح انٕالعح ٔنّ حضٕس فاعم فٙ انساحح انجٓادٚح.

 
 

 

 


